
 

 

โครงการ “ปนน้ําใจ  ชวยเหลือรถจอดเสียในทาง” โดย 

กองบัญชาการตํารวจนครบาล  รวมกบั  บรษิัท วิรยิะประกันภัย จํากัด และ จส. 100 
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หลักการและเหตุผล 
 
 ปญหาการจราจรติดขัดเปนปญหาของสังคม    สาเหตุสวนหนึ่งมาจากรถเสียในผิวก
จราจรไป 1-2 ชอง สงผลใหการจราจรติดขัดสะสมกระทบเปนบริเวณกวาง รวมท้ังอาจทําให
อีก กรณีเกิดเหตุรถเสียระหวางทางนั้นเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดคิดมากอน สาเห
การบํารุงรักษาและตรวจสภาพรถใหพรอมเสมอระหวางนํามาใชงานจึงขาดความพรอมในกา
หนา การเขาชวยเหลือก็คอนขางยากใชเวลานาน ประชาชนจะไมไดรับความสะดวกในดานต
มีขาวปรากฏวามีผูเจตนาไมบริสุทธิ์ไดเขามาชวยเหลือหลอกลวงหวังประโยชนในดานการตร
คาใชจายในการบริการรวมทั้งอาจมีกลุมมิจฉาชีพแอบแฝงเขามาในรูปตางๆ เพื่อประกอบอาช
เขาชวยเหลือหลอกลวงหวังประโยชนในดานการตรวจซอม คาอะไหล คาใชจายในการบร
มิจฉาชีพที่ประสงคตอทรัพยดวยการประทุษรายรางกายเจาของรถในขณะที่รถจอดเสียอยู ซึ่ง
ในเวลากลางคืนและในที่เปลี่ยวประชาชนจึงตกอยูในสภาพหวาดกลัวภัย 
 กองบัญชาการตํารวจนครบาล  รวมกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  และ จส. 100
ความไมปลอดภัยนี้จึงไดรวมกันจัดทําโครงการดังกลาวขึ้น เพื่อใหสังคมมีสวนรวมใ
ชวยเหลือประชาชนผูประสบเหตุรถเสียในผิวการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครใหไดรับความ
 
วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อสรางเครือขายในการมีสวนรวมของประชาชนใหเสียสละชวยเหลือประชา
เดือดรอนจากกรณีรถเสียในทางใหไดรับการชวยเหลือใหพนการกีดขวางการจ
จราจร 

2. เพื่อสรรหาคัดเลือกอูมาตรฐานที่เสียสละเชื่อถือไดและสมัครใจเขารวมโครงกา
ประโยชนจากการบริการ 

3. เพื่อใหประชาชนที่เกิดกรณีรถเสียในทางไดรับการชวยเหลืออยางปลอดภัยไมต
มิจฉาชีพและอาชญากรรมที่แฝงมาในรูปของการเขามาชวยเหลือ 

 
เปาหมาย 
 
 กองบัญชาการตํารวจนครบาล  รวมกับ  บริษัท วิริยะประกันภัย  จํากัด   และ จส. 10
ชวยเหลือประชาชนที่รถเสียในผิวการจราจรตลอด 24 ช่ัวโมง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครม
รถปกอัพ  รถแท็กซี่สวนบุคคล   โดยไมเสียคาบริการยกเวนคาอะไหล
ฉบับสมบูรณ: 23/07/4
1

ารจราจรทําใหเสียชอง
เกิดอุบัติเหตุซ้ําซอนขึ้น
ตุสําคัญเกิดจากการขาด
รแกไขปญหาเฉพาะ
างๆ   อีกทั้งปจจุบันยัง
วจซอม คาอะไหล 
ญากรรม เชน ทําทีเปน
ิการ รวมทั้งอาจมีกลุม
สวนใหญเกิดกับผูหญิง

  ไดเล็งเห็นปญหาจาก
นการแกไขปญหาและ
สะดวกและปลอดภัย 

ชนที่ไดรับความ
ราจรเพื่อแกไขปญหา

รโดยไมหวัง

กเปนเหยื่อของ

0 ดําเนินการ
ุงเนนรถนั่งสวนบุคคล 
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ขอบเขตและคาํจํากัดความของการบริการ 
 

• การแกไขเบื้องตน หมายถึง การตรวจซอมในระบบไฟ, ระบบยาง, น้ํามันหมด, ระบบเครื่องยนต และความ
รอนขึ้นสูง 

• ผลการแกไขเบื้องตน 
ถาแกไขได - เสร็จสิ้นภารกิจ (เจาของรถเดินทางตอไปได) 
ถาแกไขไมได - ดําเนินการเคลื่อนยายใหพนการกีดขวางการจราจร 

 
วิธีการดําเนินการ 
 
• จส. 100 เปนศูนยรับแจงหลักเมื่อเกิดรถจอดเสีย โทร. 1137 

 
1. เมื่อประชาชนเกิดรถจอดเสียจะแจงไปยัง จส. 100 ทางโทรศัพทที่เลขหมาย 1137 
2. จส.100 จะสอบถามขอมูลเพื่อทราบตําแหนงที่รถจอดเสียและตรวจสอบขอมูลอูที่อยูใกลเคียงที่สุด เพื่อ

ประสานงานใหชางออกไปชวยเหลือแกไขเบื้องตนและโทรศัพทตรวจสอบการปฏิบัติงานของชางเปน
ระยะๆ 

3. ชางประจําอูเมื่อไดรับขอมูลจาก จส. 100 แลวจะออกเดินทางไปถึงจุดที่รถจอดเสียภายภายในระยะเวลาที่
เร็วที่สุดและดําเนินการชวยเหลือแกไขเบื้องตนเพื่อใหรถยนตสามารถวิ่งตอไปได แตถาแกไขไมไดจะตอง
สอบถามเจาของรถกอนวาจะใหดําเนินการตออยางไร 
•  ถาเจาของรถตองการนํารถออกใหพนการกีดขวางการจราจรทางชางจะแจงกลับไปยัง จส. 100 หรือ 

สน.ใกลเคียงเพื่อประสานงานติดตอดําเนินการยก/ลากรถใหพนจากการกีดขวางการจราจร 
•  แตถาเจาของรถไมตองการความชวยเหลือเพื่อนํารถออกใหพนการกีดขวางการจราจรใหถือวาเสร็จ

สิ้นภารกิจทันที 
4. เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจจาก ขอ 3 แลว ชางจะสอบถามขอมูลเจาของรถโดยมีแบบฟอรมเฉพาะในโครงการฯ 

เพื่อเก็บเปนขอมูลสําหรับนํามาพัฒนาและเปนหลักฐานในการจายคาใชจาย 
5. ตํารวจโครงการพระราชดําริจะเปนผูรวบรวมขอมูลจากอูในแตละ สน. เพื่อจัดสงใหวิริยะประกันภัยเปน

ประจําทุกเดือน 
6. วิริยะประกันภัยตรวจสอบขอมูลกับรายงานจาก จส. 100 เพื่อดําเนินการดานคาใชจายและวิเคราะหผลการ

ดําเนินการ เชน อูไปถึงชา หรือ เร็ว, การพูดจา, การดูแลแกไข, การไดรับขอมูล หรือ ขาวสารของ
โครงการฯจากแหลงใด 

7. อูที่ไดรับการชมเชยและผานเกณฑตามหลักการพิจารณามากที่สุดจะไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อเปนขวัญ
กําลังใจ สําหรับรางวัลดังกลาวจะพิจารณาโดยผูรวมโครงการฯ 



ผังวิธีการดําเนินการเมื่อเกิดเหตุรถจอดเสียบนทองถนน 
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ณ 23/07/47 

ประชาชน จส. 100 วิริยะฯ 

แจงรถเสียท่ีเลขหมาย 
1137 (จส.100) 

อูซอมฯ 

ถึงจุดเกิดเหตุ
ภายในระยะเวลาที่
เร็วที่สุดและใหการ
ชวยเหลือเบื้องตน
เพื่อใหรถยนตวิ่ง

ตอไปได 

แกไข
เบื้องตน 

No 

ดําเนินการซอมจน
เสร็จสิ้น 

Yes 

เจาของรถตก
ลงกับชางเพื่อ
นํารถออกจาก
การกีดขวาง

จราจร 

แจง จส. 100 

เก็บขอมูลเพือ่
เปนหลักฐาน 

รวบรวมขอมูลจาก
อูในแตละ สน. สง
ใหวิริยะฯ ประจํา

ทุกเดือน 
ตรวจสอบขอมูลกับ
รายงานของ จส. 

100 เพื่อดําเนินการ
ดานคาใชจาย 

วิเคราะหขอมูล
ตามหลักเกณฑ

ตางๆ 

อูที่ไดรับคําชมเชย
มากที่สุดไดรับ

รางวัล 

ลาก/ยกรถ Yes 

ตรวจสอบ
ตําแหนงรถเสีย
และติดตออูใน
พื้นที่พรอมโทร
ตรวจสอบเปน

ระยะๆ 

บช.น. 
ตํารวจโครงการ 
พระราชดําร ิ

แจงตอ สน. 
ใกลเคียง หรือ 

ตํารวจโครงการฯ 

ตํารวจโครงการฯ 
หรือ สน.ใกลเคียง

ดําเนินการยก/ลากรถ
ออกจากการกีดขวาง
จราจร (เสร็จสิ้น

ภารกิจ) 

No 

เสร็จสิ้นภารกิจ 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. ประชาชนที่ประสบเหตุกรณีรถเสียในเสนทางจราจรไดรับการดูแลชวยเหลือตามสมควร เพื่อแกไข
ปญหาการจราจร 

2. มีอูที่มีมาตรฐานเปนพลเมืองดี  มีความเสียสละและเชื่อถือไดคอยใหบริการโดยไมเสียคาใชจาย ซึ่ง
เปนอูที่ไดรับการคัดเลือกจากสถานีตํารวจนครบาลทองที่ 

3. สรางเครือขายในการมีสวนรวมชวยเหลือบริการประชาชนมุงเนนกลุมประชาชนผูประสบเหตุรถเสีย
ในเสนทางจราจรใหไดรับการชวยเหลือในเวลาอันสมควร ปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุซ้ําซอน  
มิจฉาชีพและไมตกเปนเหยื่อของอาชญากรรม 

 
สิ่งที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ 
 
 ประชาชนทั่วไป ไดรับการชวยเหลือ เกิดความประทับใจ 

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด         มีสวนรวมในการดูแลประชาชน สรางความเชื่อมั่น เปนสวนหน่ึงใน 
                                               การดูแลสังคม 
 ตํารวจ  ไดทํางานตรงตามหนาที่ที่ดูแลประชาชน 
 จส. 100   เปนสื่อกลางที่ประชาชนยอมรับและถือเปนการประชาสัมพันธโดยตรงในการชวย 
    เหลือสังคม 
 อูท่ีเขารวม มีความภาคภูมิใจที่ไดมีสวนชวยประชาชนเกิดความภาคภูมิใจถึงแมจะมีคาใชจายหรือ 
    ไมก็ได 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป 
 
งบประมาณ กองบัญชาการตํารวจนครบาล  โดยการสนับสนุนของบริษัท  วิริยะประกันภัย  จํากัด

และภาคเอกชนที่สนใจเขารวมโครงการ 
 
ผูรับผดิชอบโครงการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
 
ผูเขารวมโครงการ บริษัท  วิริยะประกันภัย  จํากัด 
   สถานีวิทยุ  จส.100 

อูซอมรถยนตในพื้นที่สถานีตํารวจนครบาล 


